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COMISSIÓ D’ECONOMIA 
Dijous, 5 d´octubre de 2017. Sala Verda. 

 

 

A la sessió de la Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears celebrada avui 

matí, s’ha procedit al debat i a la votació de dues proposicions no de llei. 

 

La primera PNL, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a banda 

ampla i desplegament de fibra òptica a l´illa de Formentera, ha estat APROVADA per 

UNANIMITAT. La iniciativa, defensada per la diputada Silvia Tur, ha incorporat una 

esmena “in voce” del Grup MÉS per Mallorca, quedant el següent text: 

 

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a: 

1- elaborar i pressupostar un projecte de desplegament d´accés a banda ampla 

a l'illa de Formentera que enllaci els principals nuclis de població, en coordinació 

amb el Consell Insular de Formentera. 

2- seguir treballant amb el govern de l'Estat per executar les inversions 

compromeses als centres educatius de les Illes Balears pel que fa a la seva 

connexió a la banda amb fibra òptica. 

 

Posicions 

 

En torn de fixació de posicions dels portaveus dels grups han intervingut els 

parlamentaris: Santiago Tadeo (Popular), Alberto Jarabo (Podem), Joana Aª 

Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes), Josep Castells 

(MÉS per Menorca ) i Damià Borràs (Socialistes). 

 

 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107188&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107188&camp=high
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La segona PNL, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a 

programes de desenvolupament rural (PDR), ha estat REBUTJADA, per 4 vots a favor i 

8 en contra. La iniciativa, defensada pel diputat Santiago Tadeo, proposava el següent:  

 

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears i, 

concretament, a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a la 

immediata tramitació dels expedients de les ajudes per al desenvolupament 

rural 2015, 2016 i 2017, així com la resta d’ajudes que es troben paralitzades. 

 

Posicions 

 

En torn de fixació de posicions dels portaveus dels grups han intervingut els 

parlamentaris: Alberto Jarabo (Podem), Joana Aª Campomar (MÉS per Mallorca), 

Josep Castells (MÉS per Menorca ), Silvia Tur (Mixt) i Silvia Limones (Socialistes). 

 

 

Àudio de la Comissió 

 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=108779&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=108779&camp=high
https://www.youtube.com/watch?v=MYVKi4AgvTI

	COMISSIÓ D’ECONOMIA

